
 

 
Ben jij een specialist op het gebied van community vorming en een ervaren netwerker die houdt van 

pionieren? Lees dan verder, want wij zoeken een:  

 

Kwartiermaker kennisplatform (16 uur per week) 

 

Wat ga jij doen 

Nu landelijke implementatie van digitale gegevensuitwisseling steeds breder wordt opgepakt, is het 

samenbrengen en breder beschikbaar stellen van kennis belangrijker dan ooit. Registratie aan de 

bron (aanjager van de implementaties) wil daarom samen met Nictiz (beheerder van de standaarden) 

deze kennis samenbrengen op een kennisplatform. Een platform dat enerzijds kennis bundelt en 

ontsluit en anderzijds activiteiten ontplooit en ondersteunt die implementatie van digitale 

gegevensuitwisseling bevorderen.    

 

De kwartiermaker die wij zoeken werkt aan deze nieuw op te richten community, waar eenheid van 

taal en digitale gegevensuitwisseling in de zorg centraal staan. Je bouwt verder op een eerder 

gemaakte verkenning en commitment en werkt deze uit tot een implementatieplan (inclusief afspraken 

voor het beheer en eigenaarschap). Na goedkeuring van het plan wordt mogelijk een vervolgopdracht 

voor implementatie afgegeven.  

 

Op weg naar het nieuw op te richten kennisplatform draagt de kwartiermaker ook bij aan de 

doorontwikkeling van de huidige testsite en legt verbinding met andere initiatieven.  

 

Wat breng je mee 

Je bent een ervaren projectleider / kwartiermaker met deskundigheid op het gebied van (digitale) 

community vorming. Kennis en ervaring met gegevensuitwisseling in de zorg is een pré.   

 

Daarnaast typeren de volgende kenmerken jou:      

• Netwerker en verbinder met een proactieve houding 

• Affiniteit met community building, digitale kennisdeling en op de hoogte van ontwikkelingen en 

trends op dit gebied 

• Bereid om met je voeten in de klei samen met de projectleden het initiatief op te bouwen  

• Flexibele inzet 

 

Over Registratie aan de bron 

Registratie aan de bron is een landelijk programma dat samen met zorgprofessionals werkt aan de 

implementatie van eenheid van taal in de zorg. Onze missie is betere zorg door eenduidig registeren 

van zorginformatie voor hergebruik. Eenduidig en gestandaardiseerd registreren maakt het mogelijk 

om die zorginformatie te delen met collega-zorgverleners, in eigen huis of in het zorgnetwerk. 

Eenduidige en gestandaardiseerde registratie is ook een belangrijke basis voor kwaliteitsregistraties 

en wetenschappelijk onderzoek. 

  

Meer informatie kun je vinden op: www.registratieaandebron.nl 

 

Over Nictiz 

Stichting Nictiz is de landelijke, onafhankelijke kennisorganisatie die zich inzet voor digitale informatie-

uitwisseling in de zorg. Nictiz doet dit onder meer door het gebruiksgericht ontwikkelen en het beheren 

van informatiestandaarden in opdracht van en samen met de partijen in de zorg. Nictiz signaleert en 

adviseert partijen in de zorg over informatie-uitwisseling en over (toekomstige) nationale en 

internationale ontwikkelingen. 

Meer informatie kun je vinden op www.nictiz.nl. 

http://www.registratieaandebron.nl/
http://www.nictiz.nl/


 

 

Reageren? 

Ben je geïnteresseerd? Stuur je motivatie met CV naar Carolien Bouma (programmaleider Registratie 

aan de bron) en Wouter de Haan (Manager generieke standaarden Nictiz) via het mailadres: 

info@registratieaandebron.nl.  

De kennismakingsgesprekken worden gepland op maandag 31 mei 2021. 

mailto:info@registratieaandebron.nl

